
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. февруари 2021 г. 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 
година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост 

 Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 
година за създаване на Инструмент за техническа подкрепа 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279 на Комисията от 22 февруари 2021 година за 
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола и другите мерки за 
гарантиране на проследимостта и съответствието на биологичното производство и 
етикетирането на биологичните продукти (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/178 на Комисията от 8 февруари 2021 година за 
определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на 
техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с 
референтни дати през периода 31 декември 2020 г. – 30 март 2021 г. в съответствие с 
Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и 
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (текст от значение 
за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/116 на Комисията от 1 февруари 2021 година 
относно установяването на първия съвместен проект в подкрепа на изпълнението на 
Европейския генерален план за управление на въздушното движение, предвиден в 
Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 409/2013 на Комисията и за отмяна на Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 716/2014 на Комисията (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (Евратом) 2021/100 на Съвета от 25 януари 2021 година за създаване на 
специална финансова програма за извеждането от експлоатация на ядрени 
съоръжения и управлението на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент 
(Евратом) № 1368/2013 

 Решение SC (2020) 26 на Управителния комитет на INEA от 14 октомври 2020 година 
относно вътрешните правила, свързани с ограниченията на определени права на 
субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в рамката на 
дейностите, осъществявани от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи 

 Решение (ЕС) 2021/272 на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 16 декември 
2020 година за подновяване на временното изискване към физическите или 
юридическите лица, които имат нетни къси позиции, да намалят праговете за 
уведомяване за нетни къси позиции по отношение на емитиран акционерен капитал на 
дружества, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар и да 
уведомяват компетентните органи при надхвърляне на определен праг в съответствие 
с член 28, точка 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета 

 Правилник за дейността на Европейския икономически и социален комитет 

Документи на ЕС във връзка с Брекзит 

 Уведомление от Европейския съюз в съответствие със Споразумението за търговия и 
сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, 
от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от 
друга страна 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Регламент (ЕС) 2021/267 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 
година за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата 
криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на 
валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои 
периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното 
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законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 
2020/698 (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/111 на Комисията от 29 януари 2021 г. година за 
извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на 
разрешение за износ 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-481/19 

Физическо лице, срещу което е образувано административно разследване за злоупотреба с 
вътрешна информация, има право да запази мълчание, когато отговорите му могат да 
ангажират неговата отговорност за нарушение, за което се налагат административни санкции 
с наказателноправен характер, или наказателната му отговорност 

 Решение на Съда по дело C-555/19 

Забраната за излъчване само на регионално равнище на реклама в германски телевизионни 
предавания, разпространявани на национално равнище, би могла да противоречи на правото 
на Съюза 

 Решение на Съда по съединени дела C-407/19, C-471/19 

Закон, който запазва пристанищната работа за признати работници, може да бъде съвместим с 
правото на Съюза, ако цели да се гарантира безопасността в пристанищните зони и да се 
предотвратят трудовите злополуки. 

 Решение на Съда по съединени дела C-155/19, C-156/19 

Национална спортна федерация като Италианската футболна федерация може да бъде 
подчинена на правилата за възлагане на обществените поръчки при положение, че упражнява 
дейности от общ интерес, които нямат промишлен или търговски характер 

 Решение на Съда по дело C-637/18 

Унгария е нарушила правилата на правото на Съюза относно качеството на атмосферния 
въздух 

 Решение на Общия съд по дело T-259/20 

Мораториумът върху плащането на такси, въведен от Франция в подкрепа на авиокомпаниите, 
титуляри на френски лиценз, в рамките на пандемията от Covid-19, е в съответствие с правото 
на Съюза 

 Решение на Общия съд по дело T-238/20 

Схемата за гарантиране на заеми, въведена от Швеция в рамките на пандемията от Covid-19 в 
подкрепа на авиокомпаниите, титуляри на шведски оперативен лиценз, и предназначена за 
преодоляване на сериозните затруднения в икономиката на тази държава членка, е в 
съответствие с правото на Съюза 
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